Доброволен Фонд "Протегни Ръка "
Отчет за приходите и разходите
Дата: 31.08.2005
Валута: BGN

Клиентски номер 070929

Отчетен период: 01.08. - 31.08.2005г.
Налични средства по сметка на фонда към 31.07.2005
1. Еднократни дарения от служители
2. Месечни вноски от служители
3. Дарения от клиенти
4. Лихви
Общо приходи за месеца
II. Разходи
1.Кристина Петрова, София - одобрен юли, терап. Курс с цел подобрение на говора
2. Михаил Михалков, София - одобрен юли, терап. Курс с цел подобрение на говора
3. Гамзе Мустафа, Сливен - одобрен юни, операция на гръбначния стълб (спина
бифида)
Общо разходи за месеца
Налични средства по сметка на фонда към 31.08.2005

Сума
25 173,95
210,00
1 920,00
114,75
2 244,75

1 000,00
1 000,00
2 500,00
4 500,00
22 918,70

III. Поети ангажименти за плащане:
Име на лицето с одобрена плащане
Дата за плащане Сума за плащане
Мартин Славев, В.Търново - одобрен през Февруари 2005 за операция присаждане на т.нар. Клетки стволове с цел лечение на ДЦП
2 500,00
Калоян Желязков, Ст. Загора - одобрен през Февруари 2005 за
операция на окото (увеит)
2 500,00
Ана-Мария Юручка, София - одобрен през Февруари 2005, Сндром на
Стърч с епилептични пристъпи, изосаналопсихично и физ. развитие и
двустранна глукома. Средствата са за лазетерапия в чужбина.
2 347,00
Атанас Милев, София - одобрен през Март 2005 за бъбречна
трансплантация (детето е без два бъбрека и е на хемодиализа).
2 500,00
Клара Георгиева, София - одобрен през Март 2005 за операция залепване на ретината на окото
2 500,00
Ралица Николова, София - одобрен юли, трансплантация на костен
мозък в Израел срадствата за която са осигурени от Фонда за лечение
на деца, средствата от нас следоперативния престой
2 500,00
Помощно у-ще Иван Вазов, с. Ново Село (Велико Търново) - одобрен
април, различни лекарства
150,00
Емил Медаров, Кържали - одобрен април, слухов апарат (70% загуба
на слуха)
2 500,00
Християн Христов, Свищов - одобрен август, вроден порок на сърцето.
Средствата са за едногодишен курс на лечение с хранителни продукти
лайфпак джуниър (купуват се на три месеца)
960,00
18 457,00
Общо поети ангажименти за плащане
25% от поетия ангажимент
4 614,25
IV. Свободни средства*
Забележка:
*25 % от сумата на поетите ангажименти за плащане през месеца следващ
отчета са изключени от наличните средства

13 842,75

